
Voorlopige uitslagen van het NKE staan online 
 
Beste deelnemers aan het NK Eenwieleren 2013 (inclusief wie zich aangemeld had maar toch niet 
kon komen), 
 
Om te beginnen wil ik jullie allemaal nogmaals hartelijk danken voor jullie sportiviteit gedurende het 
afgelopen NKE, en ieder van jullie nogmaals feliciteren met de behaalde resultaten. We vinden het 
als organisatie erg leuk om te zien dat de prestaties van de toppers elk jaar beter worden, en dat zich 
daar ook weer nieuwe toppers bij voegen. Maar net zo goed is het NKE bedoeld als evenement waar 
iedere eenwieleraar uit Nederland (en omstreken :-) ) zijn/haar beste beentje kan voorzetten, en op 
die manier een leuke dag beleven. Op welk 'niveau' je ook bezig bent met de eenwielersport. 
 
De voorlopige uitslagen staan sinds een kwartiertje op www.nkeenwieleren.nl. Mocht je tijd of 
positie ergens niet kloppen, laat het dan even weten door het beantwoorden van deze email. Dan 
kunnen we het controleren en zo nodig rechtzetten. 
 
Het is de bedoeling dat de resultaten over enige dagen definitief worden. Daarna krijgt elke 
deelnemer via zijn/haar opgegeven email-adres(sen) een deelnamecertificaat (pdf), met alle 
behaalde resultaten. 
 
In de loop van de komende dagen komen op www.nkeenwieleren.nl links beschikbaar naar foto's, 
wellicht een video, en misschien meer. In de Kidsweek van eind deze week komt een artikeltje over 
het NKE, dat we hopelijk ook op de site kunnen plaatsen.  
 
Verloren en gevonden voorwerpen: 

 Gevonden: een zonnebril. De rechtmatige eigenaar kan zich bij mijn melden. 

 Verloren: een meetlint gemerkt "Klaas".  Wie het heeft gevonden kan zich ook bij mij 
melden. 

 
Mocht je zelf iets gevonden hebben, of iets verloren zijn, of thuis iets bij je spullen ontdekken wat 
niet van jou is: geef het even door.  
 
Met vriendelijke groet namens de NKE-organisatie, 
Klaas Bil 

 
www.nkeenwieleren.nl 
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